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1. INTRODUQAG

C: Projeto PEQUENAS CRiANQAS,
GRANDES CAMPEOES, teve inicio através da iniciativa do Presidents junto
com a Associagéo Mauaense de Taekwondo e professores voluntérios:
sediado na cidade de Maué/SP. com inicio no bairro Jardim Zaire, o orojeto

visa 0 ensino da prética do Taekwondo Dara pessoas carentes. orianoas,

jovens, adultos e pessoas com deficiéncia (POD), com objetivo de oferecer

uma melhor qualidade de Vida, afastando estes de vicios nocivos é saflde.

Além d3 pratica do Taekwondo, nossos

professores realizam Palestras de Prevengéo 30 uso de Drogas em cada

Nflcieos que oferece parceria com a entidade.

O projeto oferece também a ogortunidade
de Plano de Carreira, onde os aiunoe oodem tornar—se futures atietas e/ou
professores, contribuindo para: o crescimento deste trabaiho e

consequentemente, a expanséo de modaiidao‘e.

Com 0 andamento da atividade desde o ano

de 2005, 6 com pianos de expanséo nos demais bairros da cidade de Maué, a

equipe de faixas—pretas do Projeto.‘ que também possui uma eouioe complete

de competigéo e aiguns lnstrutores em processo de estégio. ee mostraram

interessados em contribuir com o desenvolvimento do projeto.

Atualmente, o grupo vem oofinenoo aiguns

frutos de seus esforgos, contando com cerca de 300 praticantes da faixa

etéria de 4 a 12 anos de idade GRATUITAMENTE, onde nosso trabalho vem

ganhando destaque e notoriedade nas mais diversas midias de divuigaoéo, c
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ASSOCIAQAO MAUAENSE DE TAEKWONDO 'Wfida'

que valoriza ainda mais o processo de desenvoivimento. Além de 420 alunce
divididos entre adolescente e adultos.Totaiizando nesse projete 3’20

alunos ativos.

A ideia ole Parceria com a Secretaries de
Cultura, Esporte e iazer juntamente a Prefeitura do Municipio de Maua’ é
potencializar esse projeto ampiiando nosso quadro de professores;
alunos e apoio na formagéo e graduagéo dos alunos que Eé realizam rFL

pratica do TAEKWONDO a mais de '1 arm 9 néo conseguiram sua primeira
Graduagfio.

2. o QUE E TAEKWONDO ?

O Taekwondo é uma arte marcial coreana
que significa em todo o seu sentido literério o caminho dos pés e das méos.
Tae, significa o pé; Kwon, significa méoe e Do, significa caminho com 0 mode
correto a utilizagéo dos pee e das méo através da mente: numa auia de utiliza-
se 30% das méos e 70% dos pés. Pode ser praticado per qualquer pessoa sem
restrigéo de sexo ou idade. Em 2000 estreou come modalidade Olimpica nos
Jogos de Sidney e em 2016 teremos a oportunidade de prestigiar a modalidade
dos Jogos que seréo realizados no Rio de Janeiro.

os PRINciplos DO ESFORTE
Cortesia: educagéo e respeitc,

lntegridade: honestidade e justiga;

Perseveranga: nunca desistir de um objetivo;

Autocontrole: veneer 5 desejos do come e

"
\
‘
\
\
\
‘
\
9

’

Espirito lndomével: nunca recuar perante o inimigo.

4. O JURAMENTO D0 TAEKWONDO

Observer as regras dc 'a'aekwondo.

Respeitar instrutores e seus superiores, Nunca fazer mau use do Taekwondo

Construir um mundo mais pacifico. Ser campeéo da tiberdade e da justiga.
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5. LEMA DA ASSOCIAQAO
»/ Lutar: “sempre”

~/ Veneer: “talvez”
\/ Desistir: “JAMAIS”

s. HISTORIA DO TAE KWON DO

0 Tae Kwon Do surgiu na Coréia hé mais do
1800, anos atrés e se originou airavés do aprimoramento das lutas antigas dos
reinos coreanos como, 860 Bak, sou oak ‘nee Te kyon e outras.

Nesses tempos a Coréia era dividida em trés
reinos: koguryo, Baek Jé e sila. O reino do Sila era constantemente atacado e
saqueado pelos maiores (Koguryo e Baek Jé).Entéo um grupo cie jovens
militares juntaram—se e formaram uma trooa para defender—so dos invasores.
Essa tropa foi chamada de Hwarang que obedecia e um oodigo do home
regido por oinco itens.

1 —- Obediéncia ao rei 2 -— Respeito aos pais 3 - Lealdade para com os
amigos é- - Nunoa recuar ante o inimigo 5 _. Repudio a morte

desnecesséria

A fropa aprimorou—se em técnioas de armas
(arco e flecha, langa e espada) e em [Uta ooroo a oorpo usando oés e méos (to
kyon) e também na discipline mental. Com essa uniéo do foroa do oorpo e da
mente o reino de sila se tornou invencivei oonseguiu unificar os demais reinos
dando origem a KOREIA.

Be 1905 a 1945 a Coreia foi invadida e

ocupada pelos japoneses. Duranie esse periodo os invasore japoneses
proibiram a prética do TAE KYON: enquanto o KARATE era difundido oor tode
Coréia.Somente depois do 1945 03 Coreanos Passaram a praiicar movements
0 TAE KYON.
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Dez Ans-s depoia em ‘3‘ 955 o Genera! CHO}

HONG HEE, oonseguiu unificar as varias escolas existentes denominado com
o nome TAE SOO DO para ease esporte, 6 logo a aeguir adotando
definitivamente o nome TAE KWON DO como hoje é oonheoido mundialmente:
oficializado pelo presidente da Republioa da Coréia oomo esoorta naoéonaé
coreano em 1971.

7- "ME KWON [)0 N0 BRASIL

No inicio o‘o méa o'a junho de ”1970. fo?
enviado para o BRASIL oeio presidenta o’a FEDERACAO MUNDEAL DE ":"AE
KWON DO , General CHOI HON HEE, o grao mestre SANG MW CHO, 8° Dan
para difundir no BRASIL o TAE KWONDO. O mestre SANG MIN CHO fundou
a academia liberdade no dia 08/0811970: logo o'eooia ohegaram outros mestres
para o povo brasileiro, WOO JAE LEE no Rio de Janeiro, CHANG SEUN LiM

em Mina Gerais, JUNG DO LEM na Bahia, SOON MYONG CHO: em Brasiiia.
HONG SOON KAG, Parana e SUNG JANG HONG no Espirito Santo.

8. QUAL!DADES DESENVOLVEDAS COM A PRATICA DO TAE KWON DO

Mente e consciéncia -Discipiina, maneira de agiri animo, estimulo,
concentragao, meditagao, filosofia, respeito, honesfidade, oonfianoa; sideranoa‘

humilo‘ade, auto controle e perseveranga. Historia e conhecimentos gerais.

Como a pratica — Alongamento condicionamento flsico. resoiraoao correta

postura, flexibilidade, coordenaoao motora etc.

9. CARACTERiSTICAS ESPECI’FECAS DO TAE KWON DO

Olhar (sison) - O olhar seria o espelho da alma : demonstrando interesse e
dedicaoao dos praticantea duranie a auia ou na exeouoao dos movimentos.

onde other e como olhar, panetrao‘o e ooncentradc devem trazez- bons

resultados
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Respiragéo (ho rub) - Numa aula de Tae Kwon do he”: um auto oonsumo do
oxigénio para suplementar substratos energétioos gastos na rnusoulaiura. A
maneira de respirar durante a execuoao dos movimentos influencia na
aplicagao da forga. Se socarmos ou chutarmos sequndo expirando, a foroa do
nosso movimento aumentara, caso oontrario T inspirando os movimentos serao
Ientos e a forga diminuira".

Grito (ki hap) - O significado de Ki 6* foroa ou energéa. HAP é uniéo or:
harmonia. O KIHAP é a uniéo da forge externa fisioa e a forga interna, esoirituai
que possufmos, porem néo sabemos utilize-la. O KIHAP o'eve vir do fundo do
abdomen com forga em voz alta, oontraindo o abdomen. oromovendo a
concentragéo nos movimentos, demonstrando confianga a determinagao,
intimidando o adversario e colocando para fora nosso medo e stress.

’39.0BJETNO FAIXA PRETA

Se praticarmos o Taekwondo e néo termos
objetivos, sera como ter apenas uma forga sern justiga que é a violéncia a
maldade. Mostrando o verdadeiro objetivo da arte que vai além de exeroicios
fisicos, defesa pessoai ou competigéo mais Sim no aperr'eigoamento do cara‘ter
como ser humano. O maior objetivo na modalidade é 3e formar um faixa preta
para poder trilhar um caminho escolhido dentro ou fora do espor‘te‘

’i 1 .JUSTIFICATEVA

No- ;nundo do more, vivemos sob muita

tensao devido a violéncia, uso abusivo do oe‘oio‘as aicoolicas, trafico e uso de

drogaaz violéncia domestica, sedentarismo oe orianoas, adolescentes e adultos=

a uma grande taxa de evaséo ascotar. Somos prisioneiros dentro de nossas
proprias casas, pais deixam os filhos em casa a mercé o'a internat, televiséo [D

(D
‘ c? [Dvideo game com jogos vioientos. Em outra situaoao na rua a mart:

traficantes prontos para viciar e aiiclar os filhos no mundo das drogas tanto no
bairro periférico como no bairro de classe media alta.
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A ideia de elaborar este projeto do
INICIACAO ESPORTIVA foi dar a opcéo a essas nessoas de praticar uma
arte marcial e esporte ofimpico, combatendo assim a ociosidade e
sedentarismo. podendo também trazer rnais qualidade de Vida para os
municipes da cidade de Maué; assim tendo o Taekwondo oomo uma
modalidade de forte influencia na pane eduoaoional na Vida do ser humano.

PRETENDEMOS soiucionar a faita de
materiais e Tatame( quadra de treinamento) em nadeos que ainda careoe
desses materiais essenciais na pratioa o‘o esporte.

12.0BJETl\/O GERAL

Former seres humanos resoeitados em
todos os sentidos desenvolver a inteligénoia, fortaieoer o esoirito, garantir boa

saflde fisioa e mentai, e assim tornar-se um cidadéo consciente de seus

deveres para com a familia, como oidadéos e pais. Lapidar o caréter com uma

forma pura e filosofica de respeito e preservaoéo da Vida, néo se ourvando a
qualquer difiouldade que surgir. Afastar o pratioante deste esporte dos vicios
oomo: Ociosidade, Fumo, Alcool e Drogas.

13.03JETIVOS ESPEciFicos

ATENDER EM MEDIA DE 500 (QUINHENTOS) PRATiCANTES ATIVOS
NA CIDADE SEM RESTRIoflo DE 35x0 E EDADE DlSTRIBUiDOS EM
BAIRROS DE DIFiClL ACESSO, ESTE SENDO BENEFICIADOS A
PRATICAR UM ESPORTE OLIMPsco E com o APOIO oo MUNlciPlC}
DE MAUA.
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14.METAS promo:

Rabdca:#
V Formar Praticantes — Incentivar criangas: adoiescentes a aduitos 5‘!

CDpraticar Taekwondo oomo atividade fisioa, reoreativa iodioa
educacional: ocupando o tempo que passariam ooiosas: contribuindo
com a formaoéo de carater dos mesmos.

\/ Formar Atletas — Despertar o interesse dos jovens em oariioipar de
competiooes, desenvoivendo o auio controle e auto estima. Fazer com
que aprendam veneer semore com humildade ou perder com dignidada.
Lembrando oue no maior venoador é aqueie qua venoe sf mesmo.
Selecionar os malhores atlatas para oue venham representar a cidao’e

em campeonatos regionais, municipais, estaduais e nacionais.
\/ Formar Professores - Com 0 grande orascimento da modalidada no

Brasii e no mundo ternos a preooupaoéo de inoentivar oratioantes a sat

profissionalizar na area oomo= instrutores técnicos a arbitros a

encaminha-Ios para o meroado do trabaiho.

15.DESENVOLVER FORTALECIMENTO DE ViNCULO FAMILIAR

Para 0 desenvolvimento e sucesso o projeto do Taekwondo em aoao é de
grande importancia a parceria entre pais, aiunos e professores onde:

e 05 pais acompanhem sous filhos, os incentive a oan’icioar das aulas e

treinamentos, exames o'e graduaoao e oompetigoes.
o 05 filhos resoeitem o proximo mantenham boas ootaa a born

comportamento na escola, pratique a arte maroial com vontade a

determinaoao.

ca 05 professores passem o oonhecimento e treinamento necessario para
que os a!unos alcancem o seu objetivo.

16.!NICIAQAO ESPORTIVA n Divulgar o asporte a trazer mais adeoios

para modalidade dobrando o nflmero o'e aiunos dando-Ihes graduaoéo

com objetivo de se tornarem faixas preta.

Rua Carlos Tonelotti, n9 115, jardim Zaira- Maua’X SP, C59: 09320-745.
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J Divulgagfio — Seré Fei'ia direto nas escolas oelos professores
responséveis através do cartazes e panfletos entragues sala do aula.
Através de faixas na oidade, jomais locais 3 via redes sooiais na internet.

V’ Captagéo de alunos — Seré feita através da matricula com o
preenchimento ficha de inscrioéo pelo responsével do aluno so 0830
manor de idadejuntamente com o professor.

x/ Graduagéo — Seré selecionado 50 aiunos do Projeto oue jé estejam
com 1 ano de pratica, para realizar a graduagéo para Faixa amarela.

A GRADUAQAO

Faixa branca (10° Gub)

A cor branca indica que a pessoa é inocente, néo tern oonhecimento anterior
sobre o Taekwondo. A faixa branca é automaticamente recebida ouando o
aluno entra para o esporte.

Faixa amarela (8° Gub)‘ - J
Faixa arharela, ponta verde (2?" Sub)
r - ' ,

Significa 3 Terra da qual uma planta brota e comega a germinar, enquanto o
aiiceroe do Taekwondo esté sendo construido.

Faixa verde (6° Gub)

Faixa verde, ponta azul (5° Gub)

A cor verde indica que o aluno estz'i se desenvolvendo como um praticante do
TaeKwondo. A cor de sua faixa é oomparada a uma planta em qua cresce sue
folhagem.

Faixa azul (4° Gub)

Faixa azul, ponta vermelha (3" Sub)

Significa o Céu, através do qua! a planta cresce até tornar—se uma elm/ore
frondosa, enquanto o treinamento o'e Taekwondo progride-

Faixa vermeiha, ponta preta (1°
Gub)

Esta cor indica o perigo. O pratioante é advertido a praticar o controle. A cor
vermelha também adverte um oponente a fioar !onge.2° 3 1" (Sub — Jokyo Nim

Faixa vermelha (2° Gub)

Rua Carlos Toneloni, n9 115, jardim Zaira- Maué/ SP, CEP: 09320-745.
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v \Q i 3
Folha n°: “

Faixa preta (1° Dan ao 9" Dan} Proc n°:
1 ; Rflbfica:

O preto é o oposto do branco e significa maturidade do alone na ar’ce do
TaeKwondo. lndica também imunidade ao o medo e a escuridao.

17. INICIO DAS AULAS

As aulas com inicio em Jul/212019 com turmas de :20 a 30 alunos o r auia
dependendo do espago ffsico, com duraoéo de :30 minutes, 0 professor
responsavel devera incluir o aluno na [ista de ohamada, bem oomo estara
responsavel pelo relatorio e portfolio mensai.

O aiuno que falter por 2 vezes consecutivas sem justificativa, sera ratirado do
projeto abrindo vaga para ouiro. Todo aiuno em idade escolar devera
apresentar o boletim escolar para que seja avaliado dentro do orojeio.

18.0RONOGRAMA DE ATIVIDADE DE ACORODO COM RECURSO
FINANCEIRO A SER APLICADO N0 ANO DE 2019

13 Fase - Organizagao dos Nflcleos

~/ Compra de material esportivo ~— 8 compra de material asportivo, para a
utilizaoao de cada nflcleo sendo reforoados durante cada més aqueies
materiais que ja se encontram em maus condiooes de uso.

V TATAME - Temos alguns nficleos que ainda néo possui tatame
(quadra de treinamento), uns dos primeiros equioamentos de seguranoa

para a oratica do Taekwondo.

~/ UNIFORMIZAR »— Tamos a pretenséo de uniformizar alunos do orojeto.

O responsavel ao retirar o Uniforme (Dobook) deve assinar um termo d6:

responsabilidade que caso o aiuno desista do praticar o asoorte dove

devolver o Doobok em boas condigoes de uso. este sera doado para

outro colega.

2a - Fase ~ Treinamento e participagéo

Rua Carlos Tonelot‘ti, n9 115, jardim Zaira- Maué/ SP1 CEP: 09320-745.
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~/ Graduagéo —- com a pretenséo de graduar 50 alunos oue ja estejam
uniformizados e de acordo com as regras para receber a primeira
graduaga’o ( Faixa amarela}, sera aplicado treinamentos especifico para
este momento, um evento que anvolve nao somente os alunos a sim

familiares e comunidade, realizado em um final de semana para qua
estes estejam presentes.

'/ Equipe de Demonstragéo — Os atletas praiicantes e professores qua

se destacaréo em técnicas e demonstragéo oomo poom-se: defesa
pessoal, técnicas de saito e quebramento iréo compor a eouipe da
cidade de Maué, a equipe sera composta por 4O sendo 20 na eouipe
azul e 20 na equipe vermeiha para realizar demonstragoesl exempio .

abertura de competigoes, exames de faixa entre outros eventos ouando

for necessario.

~/ CAMPEONATO _ TAQA MAUAENSE DE TAEKWONDO —- campeonato
oficial da entidade, o qua! é reaiizado todo ano na Cidade de Maué.
convidamos outras equipes de diversos Municipios para participar.

alunos teréio a oportunidade de participar no ano 2020 da 12° TAQA

MAUAENSE DE TAEKWONDO.

19. METODOLOGIA DE TRABALHO

lnstrutores e alunos

Instrutores formados faixas preta 1aDan oredenciados e Filiados pa Fetesp

(Federagéo de Taekwondo do Estado de Séo Pauio), LNT (Liga Naoional de

Tae Kwon Do) ou FEPLAM (Federagao pauiista de Lutas e Artes Marciais).

Contratados Pela Associapao Mauaense de TaeKwonDo, como prestadores de

servigos através do sistema da MEI (Micro Empreendedor Individual).

QUANTIDADE DE PRESTADORES DE SERVICE! - §NSTRUTORES

Rua Carlos Tonelotti, n9 115, jardim Zaira- Mauég’ SP4 CEP: 09320-745.
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Sara contratado “I instrutor de Taekwondo para brestaoao de service em
aulas e divulgagao do projeto nas escolas 8 nos bairrosDeVido a contragao ses‘
por sistema da ME} ( MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL), oodemos
alterar o prestador de acordo com a necessidade e horarios que o Prcfiafig mais W}:
precisar. Pmc n°= —-——_._.____

Rfibfica: SE3

VALOR A SER PAGO PELA PRESTAQIXO DE SERVIGO COMO
INSTRUTOR.

O valor a ser page peIa prestagao de servigo varia de acordo com a quantidade
de aulas, alunos e nL’Jcleo que o instrutor conseguir atende. Se o prestador
atingir as metas dados de acordo com o desenvolvimento do Projeto sera page
0 vaior de no minimo de R$ 1200,00 ( Mi! 3 duzentos reaisfi» deso’e quex
atendendo o namero real esperado de atunos e no minimo 2 aulas por semana.

sendo cada aula 60 minutos por turma-

20.MONITORAMENTO E AVALIAQAO

Os professores de cada nacleo ficaram responsaveis peias seguintes tarefas
dentro de piano de trabalho:

o Divulgagao do PROJETO PEQUENAS CREANQAS; GRANDES

CAMPECES

«9 Captagao de alunos

a Preenchimento da ficha de matricuia

a Recolhimento e entrega de carteirinhas

o Elaboragao da lista de ohamada

a P!ano de aula

a Palestras de integragao do projeto

o Palestras de prevengao ao uso de drogas

:2 Selecionar alunos para exame de faixa e eouipes de demonstraoao

c Limpeza e conservagao dos nflcleos esportivos

a Portfolio com fotos das atividades desenvolvidas

o Prestagao de contas para com a associaoao feita em reuniao mansai

Rua Carlos Tonelotti, n9 115, jardim Zaira- Maué/ SP, CEP: 09320-745.
Telefone: (11) 4544-5572/ 9.4857—9196/ 93286-6323.
e-maii: associagao.amt@hotmail.com ou e!izabete_cmelio@hotmai!.com
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CNPJ: 0?.0?3.'€51l0001—19

3’6

Deveres e reaponsabilidades dos aiunos — "aoo'os alunos oue oafiioioarem do

Folha n°: if);

e Autorizagéo assinadas pelos pals Pm "°=
I I _ I . Rflbrica: 29$

0 Apresentar a carternnha no ”“010 da aula
a Uniforme sera opcional ( até que a entidade faoa a doaoéo)
o Graduaoao no mfnimo 1 par ano ( fornecida pela e entidade: de aoordo

com desenvolvimento e objetivo de formaoéo do orojeto‘)
«9 Campeonatos e eventos obrigatorios
e Apresentar boletim esoolar

projeto na fase de iniciaoéo deveréo:

Contratagéo de prestagao do semigo em contabilidade

A empresa contratada é a Assecon Contabilidade LTDA, insorita no CNPJ
13.245.514J0001—59, registro no CRC {1" 28P027823/0-9, iooalizada na Rue
General Osorio, 169, Salas 1 e 4- — Vila Booaina, CEP 09310050, oontabilista
responsével Edson Gomes de Andrade, CRC n” 1SP255580/0—9 oue oresta
todo o sen/loo de assessoria contabil, desde prestaooes de oonta, até mesmo
emisséo de CND’S a baiancete finai de entradas e saida do reoursos. A
Associaoéo podera alterar o prestador do sewioo a oualquer momenta so este
nao estiver atendendo suas expectativas na prestaoéo do mesmo.

21. METAS DE ATENDIMENTO

O NL’Jcleo a ser atendido seré o FIEC- FABRICA lNTEGRADA EDUCACIONAE-
E CULTURAL (MUNICIPAL) —Avenida Brasil. M1490, Parque das America.

Sara ministrado 4 aulas por semanais de 60 minutos oada por turma.

22.PARCERIAS COM NUCLEOS ( CONTRAPARTIDA)

Temos como parceria “NL'Ioleos”, ou seja, entidade, esooiaa ou igrejas oue
fornecem o espago para ministrarmos as aulas do TAEKWONDO a fazer a
iniciativa esportiva com os municipes da regiam= ou oadastrados diretamen‘te
no “nooleo” que fornece o espago, segue abaixo relaoao dos esoaoo atendidos:

”i. Associagéo Mauaense de TAEKWONDO, CNPJ: 07.073.151.0001—19

Ouro Verde Futebol Clube CNPJ: 48339.208/0001—12
Associagao Mocidade M.F.C. CNPJ: 49.534.571/0001-03

Escola Joao Ricardo Borges de Lima: CNPJ 18.347.359/0001-41

!\)
0.)

45

Rua Carlos Tonelmti, n9 115, jardim Zaira— Maué} SP, CEP: 09320-745.
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ASSOCIAQAO MAUAENSE DE TAEKWONDO ‘
CNPJ: 07.073351100121149 I!

\
5. Espago Tia Conceigéo — Rua Melchor Barbosa, n9 380, Jardim Zairfic’mmé . ”‘3

Proc n°:09321-230.

Aulas seréo aplicadas 1 a 2 vezes na semana de acordo com o fluxo de alunos
ou dependendo da quantidade de alunos que naqueie nacleo atingir.

PARCEIROS DO PROJETO PEQUENAS CRIANQAS. GRANDES
CAMPEOES que apéiam na parte financeira e entram como contrapartida
para este Projeto apresentado.

a REDE DE SUPERMERCADOS NEVADA - apoio em taxes de
competigéo, transporte e alimentagéo.

e CT DRAGOES DO ABC —- apoio em prestagéo de service como
instrutores formados para ministrar aulas. ,

e ESTETICA EGREGORA —- apoio em materiais de primeiros socorros,
banner e panfletos.

o MERCADO E PADARIA RENE ,. apoio em aEimentagéo, e estamparias.
«3 PET SHOW -— apoio em méo de obra voiuntaria em eve-mos, prémios

para sorteio na entidade.
a ALL NET - parceria em descentos de bolsa de estudo

o WEARD — apoio em camisetas, e descentos em balsa de estudo.

e (:03 - cestas bésicas e desconto em balsa de estudo

o SUPERGASBRAS- doagéo de Ianches e apoio em banner.

A5 parcerias séo feitas todas em doagéo, néo recebemos nada em espécie, o
préprio patrocinador efetua 0 pagamente em espécie para o fornecedor.

Pelo exposto acima, acreditamos que o projeto “PEQUENAS CRIANQAS,
GRANDES CAMPEOES", coordenado por profissional de alto gabaritc técnico
e pessoal, tern plenas condigées de atender aos objetivos a que se propée e
poderé com muita satisfagéo em fazer a divulgagéo da bandeira do nossc
municipio em nosso eventos internos e externos, uniforme, site, redes sociais,
revistas e jomais.

I ". v- - w _x... . . _ ‘ . .: I \ r1 ‘ x ‘g't |_ a La...
- .

y’ - Liichcllyl‘xfi'cs P'iméntl-r
' President:-

Rua Carlos Tonelotti, n9 115, jardim Zafra- Maua’! SP, CEP: 09320-745.
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e-mail: associacfioamt@hotmaii.com cu elizabetehcmello@hotmail.com
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Proc -
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO SEMESTRAL “WEE

DESCRIGIXO I *INSTRUTORES I UNIFORME MATERIAL MATERIAL VALOR
I 'COORDENADOR E I EXAME D; DGBODK CU ESPORTIVOI DE _ j- SEMESTRAL.
I CONTABILIDAE : GRADUAQAO - GAMISETAS - Manutengéo . DIVULGAGA .
I _ CIEdentidade
‘ I _ visual do
i I . i ; Nucleo .

JUNHC.‘2019 I Rs 4,000.00 : ; ‘. RS 3.15000 , R5 050.00
JULHOIZO: 9 R0 4.000.00 ; . . . I

000070 2010 . Rs 4000.00 ' . . . RS 32.400.00-
SETEMBROIZO‘IQ R0 4000,00 . ,
ou‘ruaaoszmg R0 4.000.00 . 00200000 1

NOVEMBRO/ZO‘IQ Rs 4000.00 R$ 4.000.00 i .
00250400012019 Férias ___

JANEIRO.’2020 R$ 4000.00 I I
FEVEREIROIZOZO Rs 4000.00 3 i . , .

00200032020 I 00 400000 a i . . - R5 27.00000
009042020 I 00 4,000.00 . j- . .

.2 MING-0020 ‘; RS 4000.00 2 . .
JUNHCI202O ; RS 4000,00 I t .

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DETALHADO

DESCRIQAO JUNHOizme JULHOI2019 AGOSTOIZD‘IQ SETEMBROIZO‘IQ OUTUBROIZO19 I NOVEMBROIzma
. COORDENADOR , RS 2.400.00 R0 2400.00 F255 2,400.00 RS 2400,00 RS 2400,00 I RS 2.40000
5 INSTRUTOR I RS 1200,00 128120030 R$1.200,00 i 001200.00 ; R81.200,00 ; RS '- 200 00
I CONTABILIDADE I 001000.00 R31.000.00 : RS 1000.00 3 RS 1,000.00 ; RS1.COO,GO . RS"; 000 00

EXAME DE ‘ . ' ‘ I RES 4.202 Cf:
. mm , . . i ,2. UNIFORMES I ; ; I RS 2000,00 V

MATEREfigL I R0 3.150.00 I :
. ESPORTNC; . . I .

MATERIAL BE ; RS 550‘09 I ‘
DAVULSmog/3x0 ‘ I | ‘. . .

sualggt. R$ 8.400.00 I R$ 4000,00 I Rs 4.00000 1 RS 4,000.00 - R$ 000000 I R$ 0000.00
. r I I I . I

I r "SCRICAO I JANEIROIZOZD FEVEREIR0I2020 I MARQOIZOZD 00.12q020 I 0100012020 JUNE-1012020 I
. sqDENADON R0 2400,00 R$ 2400,00 R0 2400,00 R$ 2.400.00 . Rs 2.40000 . RS- 2000.00
I msmuma R5; 1200,00 R51_2oo,oo ; RS1.200,00 . R$1.200.0C ; RS 1200,00 . RS 1.20000 ____
. CONTAB!L!DADE I R$1.000,00 R01.000.00 ' R51.000,00 I RS1.000.00 . RS 1000,00 I RS 1.0000:

EXAME DE FAIXA ; .

I UNIFORMES I ' W
' ?.'IATERIAL ' ‘-
. ESPORT‘IVC _
‘ MATERIAL D:
IIDIVULGACAO

SUB OTAL I R0 —..000,00
MENSAL

R3 4.600 0::RS 4 .000 00 I Rs 4000.00 1 R0 4.000.00- i RS 400000
I I

IKE .’\
31—--V'-I '\\ . I . ‘ — 2,.‘_ '2

x... ‘ _.i (‘ L45: 940‘ I ':‘ _‘; 11.; I'm-P .- IT '-
I Michelhjfi’cs Pimentel

‘ Presidentc

Rua Carios Tonelotti, n9 115, jardim Zaira- Maua/ SP CEP: 09320-74;;
Telefone: (11) 4544-5572/ 9.485193%,’ 9.5286 6323.
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Folha n°:AM
Free n°:

GRONOGRAMA FISICO Ram“; é
Neste cronograma demonstramos es eventos e atividades a serem reaiizados
em cada més do ano.

3 Junho/ZO'lQ 1 09/06 —- treinamento para exame de 'faixa
1 1 03/08 — Ultima Etapa do Paulisra : vale Rank para o

f Campeonato Brasileiro - Local: Capital! 8810 Pauio
; 17/08 - Festa Junina a partir das 151‘.

1 ‘ 24/06 — Exame de Faixa- Sade da Associagao Mauaense de 1
i ; Taekwondo —- 8hs '
% E - Entrega de material esportivo e material de divulgagao
1 r
i Julhol2019 I 06 a 23/07 — Jogos Regionais
* ' 29/07 — 2° Toneio ~— Pequenas Crianpas, Grandes Campées

i Treinamento com alunos de competipao para auto
r 1 rendimento
1 I Palestra sabre Drogas — Projeto : De um chute na _Drogas

i 12/08 “ Dia de quem Cuida de Mim” — Campeonato de
1 poomse com responsavei.

‘ 3 26/08 — 10° Taga Mauaense de Taekwondo, Locai: Ginasio
i ! Celeo Daniel — Maua

l Entrega de Uniformes { Dobook)

Agosto/2019

Setembrolzms ! 02/09 — Copa Paulista de Coloridas H fniciantes
2 30/09 — exame de faixa _ AMT
9 07/09 - definir desfile das artee marciais no municipio

0utubrol2019 E 01/10 — Exame de Faixa
- 5 08/10 — Dia das Criangas ( Festa na sede da Associapao

i Mauaense de Taekwondo)
; 1 08/10 — Palestra de conscientizagao cancer de mama
r 1 22/10 — I! Copa ABC de Taakwondo — Grémio Mauaense
; 1 28 a 29/10 — Supar- Paulis’tao de taekwondo
‘ — Entrega de Uniforme/ camisetas
u i

i Novembro/2019 1 01/11 - arrecadagao de presentes para 0 Nata!
03 e 04 - Treino Preparative para Exame

: 18 /11 — Confraternizagao AMT
3 24/11 —— Campeonato de Duplas Iaekwondo

‘ ; 25/11 —~ Exame faixas { 50 graduados)
i 1 30/11 — lista com nomes dae criangas qua vac) raceber OS
1 i presentes

Rua Carlos Tonelotti, n9 115, jardim Zaira- Maué/ SP, CEP: 09320-745.
Telefone: {11) 4544-5572/ 9.4857—9196/ 95286-6323.
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CNPJ: O7.fl?3.151IOGO1-19

diam}l Dezembrol2019 ! - Férias e confraternizacoes PM no_._‘\__..; 1 10/12 — Exame de Faixa Ram” ,
: .5 e 16/12 - Confratemizaoéo AMT e antrega dos ' i
{ presentes do Natai
1

Janeiro/ZOZO Retomo das aulas 06/011202!)
E FevereirolZDZO
i Marco/2020 Calendario sera atuaiizado de acordo com 0 da
' AbrillZOZO FEDERAQAO PAULISTA DE TAEKWONDO.
Maia/2020 '

dunholZOZO

o Este- Cronograma podera ser alterado do acordo com as necessidade de
desenvolvimento das ar‘ividades.

o No més de dezembro os professores a alunos tera‘o férias, so né‘o
haveré aulas, mas esfaremos organizando os eventos e
confraternizagoes.

Plano detalhado — METAS 2019

~/ Divulgagao do Projeto nas escolas e oairros _/ Abertura de
lnscrigoes

/ Participagéo de 2‘: alunos :13 I! Etapa do Paulista, com meta o2
pontuar para a H! Etapa.
Participagao da todos os aiunos do Projeto na 39 Coca Zaira da
Taekwondo.

»/ Iniciaremos as arrecadagao de prendas para festa Junina.
v’ Preparagéo da auia especial "' Dia de quem cuida do mim”

conseguir atingir em tomo do 25 responséveis oor auia.
? ‘/ Evento para 0 Dia Nacional do Taekwondo tern como meta aténgi:
' a participagao da todos os pratican’ces de Taekwondo na cidade do
; Maua’ fazendo a inciusao da varias equioes.
‘ \/ Mata de levar no mfnimo 10 aiunos para a Ultima E‘tapa do
; Paulista, valendo rank para o Campeonato Brasiieiro.
’ \/ Fesra Junéna, arrecadar uer’oa para MELHOR!A DOS NUCLEOS,

como materiais esoortivos, manutengao dos ndclaos, uniformes
entre ou‘tros que tiver necessidade para melhoria do projeto.
Uniformizar e Graduar 50 atoms.

JUNHO A DEZEMBRO 2019

.\
.
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CNPJ: 07.0733! 51l0001u'29 l!

JANEIRO AJUNHOLZGZO

\/ 29 Toneio — Pequenas Criangas, Grandes Campfies, objetivo desse
tomeio é a vivéncia fora do seu préprio nL'Jcieo, conhecendo outros
amigos e trocando experiéncias.
129 Taga Mauaense de Taekwondq meta de oanicipagao de 600 %
atletas Inclusa outras cldades e equioes.
" Dia de quem Cuida de Mim” — Campeonato de poomse com :
responsével. Essa dia temos a Entengéo de provocar as pessoas 3
responséveis estarem mais presentes na Vida de seus filhos.
Meta da lava: peio menos 2 categoria para o Campeonato
Brasileiro Aduito e Master .( Faixas Pretas)

SERA ATUALIZADO DE ACORDO com o CALENDARIO DA
FEDERAcfio PAULISTA DE TAEKWONDO.

Folha n°:M—

Proc n°:

Rabdca:K

I, ‘f
z ‘ ’a. . k .- ‘ \

‘x..-' I} ‘ r “1" r._ LKK \_‘v“ 1 \
A ._ ...___,____._ . _ I

Michellyjm cs PiménuI-I!
Presidcnlc
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